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UTBYGGING: Tangenveien
18 er blitt høyere enn først
vedtatt. Det tildeles gebyr.

Økte
gebyr til
50.000

Teknisk utvalg i Bamble
kommune økte gebyret
til 50.000 kroner til
både Mustad bygg og
sivilarkitekt Gunnar Dale
for byggeprosjektet i
Tangenveien 18 i Langesund.
Vivi Sævik

vivi.savik@pd.no

Administrasjonen
hadde
innstilt på at det skulle gis et
gebyr på 10.000 kroner hver
til utbygger og arkitekt for en
overtredelse av byggehøyden på leilighetsbygget ytterst ute i Tangenveien.
Et enstemmig Teknisk utvalg vedtok at hver av partene skulle tildeles et gebyr på
50.000 kroner med begrunnelse i at overtredelsen var
grov.
Teknisk utvalg har tidligere godkjent høydeendringen, til tross for at den ble
utført før byggesøknad om
endring i byggehøyden ble
sendt.

Nitritt til
Wrightegaarden
Langesundsbandet Nitritt skal
spille i kjellerpuben på Wrightegaarden lørdag kveld. Det er
Wrightegaard Selskapet som
har engasjert Nitiritt til å
underholde.
Nitritt består av langesundsguttene Alvin H. Gusfre, Petter
K. Arnesen, Knut Kyrkjebø og
Ivan Tokheim.
I fjor sommer var Nitritt med
på å markere Wrightegaardens
30-årsjubileum sammen med
Stephen Ackles, Paal Flaata,
Reidar Larsen og mange flere.
Nå er de unge musikerne
tilbake for å spille en egen
konsert i kjelleren, i regi av
Wrightegaardens Venner.
Nitritt har gitt ut to studioalbum, ‘Noctilucales’ i 2012, og
‘Slumber’ i 2015. Slumber ble
mastret av den britiske
plateprodusenten Jon Astley,
som blant annet har jobbet
med artister som The Who og
Eric Clapton.
Nå er vi klare for å rocke
Wrightegaarden igjen, sier Ivan
Tokheim.

HISTORIEFORTELLING: Arne Rønningen fra Brevik er seremonimester i skikkelsen som Cort Adeler. Han stilte i full mundur da forfatter
Ole Henrik Gjeruldsen lanserte sin biografi om Cort Adeler i Brevik Rådhus onsdag kveld. Gjeruldsen har meldt seg inn i Cort Adeler Selskabet.

Lanserte boka
om Cort Adeler
– Jeg har forsøkt å
beskrive Cort Adeler
inn i tiden han levde i,
sier historiker og
forfatter Ole Henrik
Gjeruldsen, som
onsdag kveld hadde
boklansering av biografien om Cort Adeler i Brevik gamle
rådhus.
Vivi Sævik

vivi.savik@pd.no
909 66 297

Boklanseringen i Brevik kom
først. Torsdag hadde forlaget
Cappelen Damm offisiell boklansering av biografien om Cort
Adeler i i Akersgata Oslo.
Under lanseringen i Oslo var
forfatter Ole Henrik Gjeruldsen
i samtale med Tor Jørgen Mellen som er kommandørkaptein
og historiker med store maritime historiske kunnskaper.
I Brevik Rådhus var det president i Cort Adeler Selskabet,
Rune Engen-Glug, som ønsket
velkommen til boklanseringen
som var et arrangement i samarbeid med Brevik Historielag.

Cort Adelers fødeby
– Det er veldig hyggelig å bli invitert hit til Cort Adelers fødeby
når jeg skal lansere min biografi
om krigshelten fra Brevik, sa

BOKLANSERING: Ole Henrik Gjeruldsen var i historiske
omgivelser i Cort Adelers fødeby Brevik da han lanserte biografien.
Ole Henrik Gjeruldsen.
Han er i tillegg til å være en
anerkjent historiker og forfatter, også en dyktig muntlig forteller. I Brevik Rådhus fortalte
han om sitt arbeid med biografien om Cort Adeler som han
har levd med oppe i hodet sitt i
14 år. De siste fire årene har han
jobbet konsentrert på heltid
medboka.
Ole Henrik Gjeruldsen er historiker med 16- og 1700-tallet
som sitt spesialfelt. Han har
studert og skrevet mye om historiske hendelser, politisk historie og militærhistorie fra denne tiden. Dansketiden er en
tidsepoke i norsk historie 1318–
1814 der Norge var i ulike felles-

skap som union eller riksfellesskap med Danmark.

Utmerker seg
– I mine historiske studier om
hele dansketiden, og særlig om
1600-tallet, virket historiefortellingen helt ansiktsløs fra
norsk side. Det er ikke mange
nordmenn som utmerker seg.
Men det gjør Cort Adeler, og jeg
støtte stadig på ham i mine
granskinger om tidsepoken,
fortalte Gjeruldsen.
Det var da Gjeruldsen jobbet
med et oppdrag for Forsvarsmuseet i Oslo for 14 år siden, at
han besøkte et antikvariat i København. Der kom han over
den aller første biografien om

Cort Adeler fra 1740. Fordi boka
manglet et portrett, fikk han
den billig.
– Siden den gang har Cort
Adeler fascinert meg. Han var
så sammensatt, for han gjorde
mange ting. Cort Adeler var
både sjømann, krigshelt, admiral og forretningsmann, forteller Ole Henrik Gjeruldsen.
Det er et praktverk av en bok
Gjeruldsen har skrevet. PDs
medarbeider har begynt å lese
den, og vil komme tilbake til
nærmere omtale når boka er
ferdig lest.
Biografien er om Cort Adeler
som ble født i Brevik i 1622 som
sønn av trelasthandler Søfren
Jensen. Han var 14,5 år da han
ble sendt til Nederland for å ta
navigasjonsutdannelse.
– Du har vel brukt litt fiksjon
når du har skrevet boka, for du
beskriver av og til hva Cort Adeler tenkte på da han vokste opp
med alle seilskutene som kom
til Brevik indre havn?
– Ja, jeg har brukt litt fiksjon
for å gjøre historien levende og
få leserne til å ville lese videre.
Det er ikke ren diktning, jeg beskriver ut fra bilder jeg har sett,
om hva Cort Adeler så da han
blant annet kom til den nederlandske byen Hoorn i 1537.
Nederlandsk krigstjeneste,
venetiansk krigstjeneste, og
gjenoppbygger av den dansknorske flåte. Det blir historie av
slikt, og her er fortellingene.

